
 )) يتضمن أنه رب؛ فقال: أنت اآلن حتيي ومتيت لكن إذا كنت حتيي ومتيت أنا أحيي وأميت أن قوله: ((...

وحينئذ فال يكون ..املشرق  كما قدر اهللا أن تأيت مناملغرب  فالذي حييي ومييت قادر على أن يأيت بالشمس من 

؛ لكن فيها بناء بعض الدليل على بعض؛ وإىل هذا األخري ذهب ابن  الليس فيها انتق الانتقاحملاجة يف هذه  

كثري رمحه اهللا وأبطل القول األول وقال: إنه ـ أي القول األول ـ إنه طريق أهل املنطق، املناطقة أو الفالسفة؛ أما 

على بعض؛ كأن  ولكنه يرى أن يف املسألة بناء بعض الدليل ل يف املسألة انتقاأن ما قرره رمحه اهللا فال يرى 

ابراهيم قال: سلمت لك أنك حتيي ومتيت، يعين سلمت لك حقيقة وإال جدال؟ جدال؛ فأت بالشمس من 

   .املغرب كما أتى به الذي هو حييي ومييت وهو ريب من املشرق

 )) إشارة إىل الذي كفر )) حتري واندهش ومل حير جوابا، عجز؛ وقال: (( بهت )) (( فبهت الذي كفر قال: (( 

حجة  أن حماجته هذه حماجة بباطل؛ ألن الذين كفروا هم الذين حياجون حجة باطلة؛ قال اهللا تعاىل فيهم: ((

))؛ فبهت الذي كفر وحتري وعجز؛ إذا غلبه ابراهيم أو  داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

  ه وانقطاعه.عجز دليل على جيب فهو  مبجرد ما ال جييبه إذا مل ؛ال؟ غلبه؛ ألن وقوف اخلصم يف املناظرة عجز

ملاذا مل يقل: إذا كان ربك أتى ا من املشرق فليأت ا هو من املغرب؟    ...إذا قيل قائل: ملاذا مل يقل هذا

أنت تقول يل أن آيت ا من املغرب فلماذا ال يأيت ا إهلك من املغرب ؟ قال بعضهم: إن اهللا تعاىل أسكته 

مطلوب ابراهيم معجزة إلبراهيم وإال فكان من إمكانه أن يدعي مثل هذا ؛ وعندي أن يف هذا نظرا ظاهرا؛ ألن 

قابلة فاليت أتى ا من املغرب قادر على أن يأيت ا من املغرب املعليه الصالة والسالم املقابلة، مطلوب ابراهيم 

وملبس لو كان يظن ولو أوال حاجة إىل احملاجة فيه أو إىل إعادة احلجة؛ وهلذا والشك أنه خبيث وأنه مكابر 

ن هذا حجة له لقاله؛ لكنه يعرف أنه ما فيه حجة؛ ألن ابراهيم حاجه يريد أن واحد يف املائة أو واحد يف املليون أ

يأيت مبا يقابل فعل اهللا عزوجل وهو اإلتيان ا من املغرب؛ هذا مع أنه حيتمل أنه يف قرارة نفسه خاف أنه إن قال 

. . . يف آخر عتادعن سريها امل ذلك دعا ابراهيم ربه فأتى ا من املغرب كما حبست الشمس ليوشع بن نون

قد نقول هذه مسألة فرضية يعين أنه كان خيشى أن يكون أن يدعوا ابراهيم ربه فيأيت ا من هذا . . ؛  الزمان

املغرب فيكون هذا أشد خجال عليه وأوضح؛ فاالحتمال األول أصح أنه ال ميكن أن يقول: هات خلوا يأيت ا 

مقابلة ما فعله اهللا عزوجل وهذا ال ميكن أن يقلب على صاحب من املغرب ألن املسألة يف مقابلة نعم؟ يف 

   احلجة.

اهللا عزوجل ال يهدي القوم الظاملني ملاذا ؟ لظلمهم اعوذ باهللا ))  واهللا ال يهدي القوم الظالمين قال اهللا: ((

ظاملا لنفسه  هلداية أبعد سواء كانعن افتعليق احلكم بالوصف دليل على عليته؛ وكلما كان اإلنسان أظلم كان 



ـ والعياذ باهللا ـ فكلما ظلم اإلنسان كان  ظلمات فيما بينه وبني ربه؛ أو ظاملا لنفسه فيما بينه وبني العباد؛ فالظلم

))؛  والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم (( أبعد من اهلداية وكلما اهتدى اإلنسان كان أقرب إىل اهلداية 

)) ومل يقل: واهللا ال يهدي القوم الكافرين؛ يعين ما  ظالمينالقوم ال ال يهدي فبهت الذي كفر واهللا ((قال فهنا 

املناسب؟ املناسب ألن نوع كفر هذا بالظلم العظيم حيث ادعى ما ليس له وأنكر ما كان لغريه؛ ادعى ما ليس 

اهللا تعاىل هو املنفرد )) وأنكر ما لغريه وهو انفراد اهللا عزوجل بذلك؛ فإن  أنا أحيي وأميت له يف قوله: ((

))؛ وكل   واهللا ال يهدي القوم الظالمين باإلحياء واإلماتة؛ فكان ظهور الظلم يف هذا الكفر أبني؛ فلهذا قال: ((

  كافر ظامل وليس كل ظامل كافرا؛ نأخذ اآلية الثانية؟ 

  الفوائد: طالبال  

    طيب نأخذ الفوائد.: الشيخ

  )) الذي حاج ابراهيم في ربه . . .ألم تر إلى  قال اهللا عزوجل: ((

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: بالغة القرآن الكرمي يف عرض األمور العجيبة معرض التقرير واالستفهام؛ ألن 

؛فجمع هنا بني االستفهام والتقرير مث هو التقرير محل املخاطب على اإلقرار؛ واالستفهام يثري انتباه اإلنسان

   وال أيش؟ التعجيب من هذه احلال .املقصود به كما قلنا أ

ة وهو إنكار احلق ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان كيف تصل احلال باإلنسان إىل هذا املبلغ الذي بلغه هذه الطاغي

  )) . أنا أحيي وأميت ه لنفسه؛ كيف ؟ قال: ((اؤ ملن هو له وادع

ألم تر إلى الذي  احلق من مقامات الرسل؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احملاجة إلبطال الباطل وإحقاق 

  )) . حاج ابراهيم في ربه

ومنها: اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يتعلم طرق املناظرة واحملاجة؛ ألا سلم ووسيلة؛ وكثري من الناس عنده 

قام احملاجة قوي؛ ألنه علم كثري لكن يف مقام احملاجة ينقطع ضعيف؛ وكثري من الناس ما عنده علم ولكن يف م

ا على بعض الناس وقلت: إم يقولون نين مرة قلت لشخص يف جملس عام جملس عوام تكلمأوأذكر عود نفسه؛ 

استوىل عليه طيب   غريبمرة ما قرأ العلم قال اهللا يا  يإن استوى على العرش يعين استوىل عليه، جاء عندي عام

هللا فطرته نعم؟ هذه حجة واضحة بدون أن يتعلم املناظرة؛ لذلك من قبل؟ شف سبحان ا لهالعرش من هو الذي 

تعلم املناظرة باحلقيقة واجب لطالب العلم؛ وكثري من الناس من العلماء يصور نفسه يف مقام احملاجة، يف مقام 

ول: احملاجة مبعىن أنه يفرض أنه خيتار هذا القول مثال وأن شخصا آخر خيتار خالف هذا القول مث هو بنفسه يق



بكذا وهو موجود كثريا يف كالم ابن القيم رمحه اهللا،  نه أورد على هذا كذا وأجيب عنه كذا، وأورد كذا وأجيب 

  كثريا ما يقول هكذا؛ ألن هذا مهم جدا يف مقام العلم والدفاع عن احلق .

  ومن فوائد اآلية الكرمية: 

  ما هي وسائل املناظرة ؟ : الطالب

منها املرونة، التمرن وفيها كتب أيضا فيها كتب مؤلفة يف هذا الباب؛ لكن من أهم الشيء  الوسائل:الشيخ

  التمرن، كون اإلنسان يتمرن على املناظرة هذه من املهم.

  .التعليم:..الطالب

نسيت؛  صريواملناظرة ما أدري ملن واحد م واهللا ما أستحضر كتاب معني؛ يف كتاب امسه أدب البحث:الشيخ

خر من املتأخرين لكن نسيت امسه؛ لكن هذا ما هو الزم تعرفه؛ أهم شيء أنك أنت بنفسك تتمرن قريب متأ

من طالع كتبه تعلم املناظرة؛ إذا طالعت كتب شيخ اإلسالم لو ما مثال وتورد األشياء وجتيب عنها؛ شيخ اإلسالم 

  درستها كفن عرفت كيف تناظر.

  ))  راهيم في ربه أن آتاه اهللا الملك . . .ألم تر إلى الذي حاج اب قال اهللا تعاىل: ((

  ؟ ال تكررعشان  علي هاذكرنا بعض الفوائد هلذه اآلية اقرأ

  الفائدة األوىل: بالغة القرآن الكرمي يف عرض األمور العجيبة معرض التقدير واالستفهام .

تكون سببا للطغيان؛ ألن هذا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن بعض النعم يكون سببا للطغيان، أو أن النعم قد 

  الرجل ما طغى وأنكر اخلالق إال ألن اهللا آتاه اهللا امللك .

))؛ لكن يستفاد من هذا:  أن آتاه اهللا الملك ومن فوائدها أيضا: صحة إضافة امللكية إىل غري اهللا؛ لقوله: ((

)) فهذه اآلية كقوله:  هللا الملكأن آتاه ا أن ملك اإلنسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه ولكنه معطى إياه ((

   )) . تؤتي الملك من تشاء ((

))  ربي ومن فوائد اآلية: فضيلة ابراهيم عليه الصالة والسالم حيث قال مفتخرا ومعتزا أمام هذا الطاغية: ((

ما يكون اإلنسان أن يضيف ربوبية اهللا  انه وتعاىل ربه؛ وهذه معلومة نعمأضافه لنفسه كأنه يفتخر بأن اهللا سبح

  )) . ربي الذي يحيي ويميت لنفسه وأن يقول أنا عبد لريب؛ فهنا قال: ((

)) انتبه؛ وهذه املسألة  يحيي ويميت ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األفعال االختيارية هللا عزوجل؛ لقوله: ((

علل عليلة بل ميتة ما هلا بأنكرها كثري من علماء الكالم وقالوا: إن اهللا ال تقوم به األفعال االختيارية؛ وعللوا ذلك 

إن كانت كماال فلماذا مل تكن سابقة؟ وإن   ادث؛ وإن احلوادثقالوا إن احلوادث ال تقوم إال حب أصل؛ ألم



إن كانت كماال فلماذا مل تكن قالوا هللا ا؟ عرفتم؟ األخري معروف؟ نعم؛ احلوادث كانت نقصا فلماذا يتصف ا

ا من قبل؟ وإن كانت نقصا فلماذا اتصف ا؟ إذا هي ممتنعة، هي ممتنعة؛ ألا اهللا سابقة؛ يعين ملاذا مل يتصف 

ن تكون ممتنعة عليه؛ أعرفتم نقص على كل تقدير، فواا نقص ووجودها نقص؛ وحينئذ جيب أن ينزه اهللا عنها وأ

اآلن؟ نعم؛ طيب وقد أجبنا عن كال الوجهني أو كال احلجتني الباطلتني؛ فقلنا: قولكم إن احلوادث ال تقوم إال 

احلوادث حتدث منا ولكنها ليست سابقة بسبقنا، أن حبادث هذه دعوى، جمرد دعوى؛ من قال ذلك؟ حنن نعرف 

ابقة بسبقنا؛ وال يعد فينا نقصا وال يف اهللا عزوجل؛ فاحلوادث حتدث بعد وإال ال؟ احلوادث حتدث منا وليست س

احملدث وال مانع من ذلك؛ فمن املمكن أن يكون املتصف ا قدميا وهي حادثة؛ وأما قولكم: إا إن كانت  

كماال فلماذا مل تكن سابقة وإن كانت نقصا فلماذا يوصف ا؛ فنقول: هي كمال حال فعلها، هي حال 

 لها؛ ألننا نقول إن أفعال اهللا عزوجل ليست أفعاال رد املشيئة ولكنها أفعال مقرونة حبكمة؛ فإذا كانت أفعاالفع

كمال ويف حال عدمها كمال وحينئذ ال تستلزم النقص مطلقا؛ عرفتم يا   وجودها مقرونة باحلكمة فهي يف حال 

  مجاعة؟ نعم؛ طيب.

  شيخ مثال على ذلك ؟:الطالب

مثال: استوى على العرش؛ االستواء على العرش من الصفات الفعلية؛ فهم يقولون: إن كان االستواء  : الشيخ 

  كماال فلماذا مل يكن أزليا؟ وإن كان نقصا فلماذا يوصف به؟

  كيف نرد عليهم ؟ : الطالب

ذا مبجرد حنن ال نقول إنه يفعل هك الرد نقول هي كمال يف حال وجودها، هي كمال يف حال وجودها؛: الشيخ

ت كماال حال عدمها صار وجودها كماال ساملشيئة بل مبشيئة مقرونة حبكمة؛ فإذا كانت كماال حال وجودها ولي

  وعدمها كماال.

يحيي  بيد اهللا عزوجل، أن اإلحياء واإلماتة بيد اهللا؛ لقوله: (( واإلماتة ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلحياء

ومهية، ال تقدر أسبابا ومهية؛ يعين مثال تعيدها  عزوجل، وال ختف وال تقدر أسبابا)) إذا فاعتمد على اهللا  ويميت

إىل عمل صاحل أي عمل فقلت: أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت، أخشى أن أموت؛ نقول: هذا إذا كان 

   بين عليها حكما، حبيث متنعه من أمر فيه مصلحته وخريه.يجمرد وهم فإن هذا اخلشية ال ينبغي أن 

  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان اادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقينا أنه ال ميلكه؛ لقول الرجل الطاغية:

)) ومعلوم أن هذا إمنا قاله يف مضايقة احملاجة؛ واإلنسان يف مضايقة احملاجة يعين اادلة  أنا أحيي وأميت ((

إىل نفسه لعلم أا غري صحيحة؛ لكن يف املضايقات قد يدعي  واملناظرة رمبا يلتزم بأشياء هو نفسه لو رجع



وأن إنكاره هلا غري صحيح؛ لكن ضيق اادلة  ةاإلنسان دعوى أو ينكر أشياء يعلم أن دعواه إياه غري صحيح

   واملناظرة أوجب له أن يقول هذا إنكارا أو إثباتا .

حكمة ابراهيم عليه الصالة والسالم وجودته يف املناظرة؛ سواء قلنا إن هذا من باب  ومن فوائد اآلية الكرمية:

االنتقال من حجة إىل أوضح منها؛ أو قلنا إنه من باب تفريع حجة على حجة، حيث نقله إىل أمر ال ميكنه 

  )) . إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب معارضته أبدا، حيث قال: ((

اآلية الكرمية رد على علماء اهليئة الذين يقولون إن إتيان الشمس ليس إتيانا هلا بذاا ولكن األرض تدور ويف 

)) إذا اهللا أتى ا من  فإن اهللا يأتي بالشمس من المشرق حىت تأيت هي على الشمس؛ ألن اهللا يقول: ((

 لفينا وأتينا إليها، لففنا ودارت بنا األرض وأتينااملشرق؛ لكن هم يقولون ال اهللا ما أتى ا من املشرق؛ ولكن حنن 

، تدور بك األرض هكذا مث تأيت اى عرشه ما تتحرك أنت الذي جتيء مله أو علت؛ أما هي فهي ملك على خيإليها

)) ما قال: إن اهللا يدير  إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب إليها؛ حنن نقول اهللا يقول: ((

يأتي بالشمس من  ىت ترى الشمس من املشرق فأدرها حىت ترى من املغرب، ما قال هكذا؛ بل قال: ((األرض ح

)) وهذه أنا أقوهلا وأقول إنه جيب علينا أن نأخذ يف هذا األمر بظاهر القرآن وأن ال نلتفت لقول أحد  المشرق

وألن الذي أنزل القرآن أعلم مبا خلق،  مع وجود ظاهر القرآن ألننا متعبدون مبا يدل عليه القرآن؛ هذا من جهة؛

))؛ فإذا كان يكرر علينا يف كالمه أن الشمس تأيت،  أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال اهللا تعاىل: ((

، وتغرب، وتزول وتزاور، تتوارى، كل هذه األفعال يضيفها إىل الشمس؛ ملاذا حنن جنعلها على العكس من عتطل

ويوم  مة يقول اهللا لنا: ((اض نقول: الشمس اليت تطلع هي األرض اليت تطلع و يوم القيذلك ونضيفها إىل األر 

)) ما يقول ماذا أجبتم فالنا املهندس الفالين أو العامل الفلك الفالين؛  يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين

تفقوا على أن األرض بدوراا على أن علماء الفلك قدميا وحديثا خمتلفون يف هذا ما هم متفقون على شيء، مل ي

خالف بني الفلكيني أنفسهم فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا موضع يكون الليل والنهار؛ ومادام األمر 

،  ))؛ بل نقول أيضا لو جاء علماء الفلك بأمجعهم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول اختلفوا: ((

 هأبصعون لو جاءوا ما عدلنا عن ظاهر القرآن حىت يتبني لنا أمر حمسوس حنسبتعون كلهم أمجعون أكتعون أ

اتقوا اهللا  )) وقلت: (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ق ((احلونقول لربنا إذا لقيناه إنك قلت وقولك  بأنفسنا

لعت يف رأي )) أي إذا ط وترى الشمس إذا طلعت )) وحنن ما وسعنا إال أن نقول إن قولك: (( ما استطعتم

العني ال يف حقيقة الواقع ألننا علما حبسنا وبصرنا بأن الذي يتعاقب أو الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو 

دوران األرض؛ أنا أقول إذا علمنا ذلك حسيا ال مرية فيه حينئذ جيوز أن حنول كالم اهللا عزوجل من ظاهره إىل 



دل على ذلك؛ أما واحلس مل يدل على هذا ولكنها جمرد أقيسة  تأويله نظرا ألن احلس الذي ال ميكننا نفيه

ونظريات فإنين أرى أنه ال جيوز ألحد أن يعدل عن ظاهر كالم ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبيانا لكل 

)) أقول ال جيوز أن يعدل عن ظاهر كالمه رد قول هؤالء؛ فإذا  يبين اهللا لكم أن تضلوا شيء، والذي قال: ((

  رأى اإلنسان حسب حسه املتيقن الذي يربر له أن حيرف كالم اهللا عن ظاهره فحينئذ له احلق أن يقول.

)) نقول ويف هذه اآلية يف هذه اآلية من  إن اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب قال: ((

  فوائدها: إثبات الشمس ؟ 

  معلومة؟:الطالب

من الشمس؟ الظاهر أنه ما يصلح أن نأخذ منها الفائدة؛ وهلذا قال بعض النحويني  النصنعم؛ إثبات : الشيخ 

إن قول القائل: السماء فوقنا واألرض حتتنا، إنه ليس بكالم اصطالحا ألنه غري مفيد، ألنه كل يعلم أن هذا هو 

  الواقع وإال ال؟ وأنه كقول الشاعر:

  " قوم جلوس وحولهم ماء  كأننا والماء من حولنا    "                   

   أيش هذا؟ هذا ليس بشيء.

 فبهت الذي  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلق ال متكن اادلة فيه؛ لقوله عند ما قال ابراهيم هذه املقالة: ((

  )) . كفر

ي )) وهذه ه فبهت الذي كفر ومن فوائد اآلية أيضا: إثبات أن من جحد اهللا فهو كافر؛ من أين تؤخذ؟ ((

  ؛ نقول كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر .النكتة يف اإلظهار مقام اإلضمار؛ الذي كفر

)) ألن القدرية يقولون اإلنسان حر  ال يهدي القوم الظالمين ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية؛ ((

  اهلداية بيد اهللا عزوجل .هذه اآلية واضحة يف أن و  يهتدي بنفسه ويضل بنفسه ما هللا فيه تصرف؛

)) ؛ ومن الظلم أن يتبني لك  ال يهدي القوم الظالمين ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الظلم؛ لقوله: ((

تجادل لنصرة قولك فإن هذا ظلم؛ ألن العدل أن فاحلق فتجادل لنصرة قولك ـ نسأل اهللا العافية ـ يتبني لك احلق 

ند وضوحه؛ وهلذا ـ نسأل اهللا ولكم السالمة ـ ضل من ضل من أهل الكالم ألم ع للحق وأن ال تكابر عصا تن

  تبني هلم احلق ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضالل.

واهللا ال يهدي القوم  ومنها: أن اهللا عزوجل ال مينع فضله عن أحد إال كان ذلك املمنوع هو السبب؛ لقوله: ((

  )) . فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم هم اهللا؛ وهذا كقوله: ((لمهم ال يهديلظ)) ف الظالمين

  العدل كان حريا للهداية؛ من املنطوق وإال من املفهوم؟ بومنها: أن من أخذ 



  : من املفهومالطالب  

من مفهوم املخالفة؛ فإذا كان الظامل ال يهديه اهللا فصاحب العدل حري بأن يهديه اهللا عزوجل وهو   :الشيخ

اإلنسان الذي يريد احلق ويتبع احلق واحلق هو العدل غالبا يهدى، يهدى ويوفق له؛ وهلذا قال شيخ كذلك؛ فإن 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية قال عبارة من أحسن العبارات قال: من تدبر القرآن طالبا اهلدى 

يات القرآنية منطوقا ومفهوما. ونبدأ اآلن منه تبني له طريق احلق؛ وهذه الكلمة مأخوذة من القرآن، من اآل

    ديد؟ .اجلدرس الب

  ))  أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . . قال اهللا تعاىل: ((

 )) حرف عطف؛ والكاف قيل: إا زائدة للتوكيد؛ وقيل: إا اسم مبعىن مثل؛ وعلى كال القولني أو اإلعراب ((

ثل الذي مر )) يعين أو إىل م ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه يف قوله: (())  الذي فهي معطوفة على ((

مبعىن املثل يكون التقدير: أو إىل مثل يعين أو أمل تر إىل مثل الذي مر على قرية؛ فإن  اف؛ إذا جعلنا أن الك

   ى قرية إىل آخره؛ ومجلة:جعلنا الكاف زائدة فالتقدير: أو إىل الذي مر على قرية، يعين أمل تر إىل الذي مر عل

)) يف حمل النصب على احلال؛ وأن اسم استفهام واملراد به االستبعاد؛ وقيل: املراد  وهي خاوية على عروشها ((

  به االستعجال والرجاء.

   )) مفعول مقدم؛ و هذه )) يف هذا تقدمي املفعول على الفاعل؛ ألن (( يحيي هذه اهللا بعد موتها وقوله: ((

)) مائة عام هذه نائبة مناب الظرف ألا مضافة إليه؛ فهي منصوبة  مائة عام )) فاعل مؤخر؛ وقوله: (( اهللا ((

))؛ وقيل:  أماته ))؛ وهي متعلقة بـ(( عام (( على أا نائبة مناب الظرف؛ فما هو الظرف فيه إذا؟ هي كلمة

موت؛ ولكن الذي تأجل  ألن املوت ال يتأجل املوت ؟ قالواا ؛ ملاذمتعلقة بفعل حمذوف تقديره: فأبقاه مائة عام

  ه ميتا مائة عام.ؤ هو بقا

   )) اختلفت احلركة يف التاء باعتبار من ترجع إليه؛ وقوله: بل لبثت قال )) (( كم لبثت قال لبثت وقوله: ((

فانظر إلى طعامك  (( )) يعين كم مدة لبثت؟ وقوله:  لبثت )) هذه مفعول مقدم ألي شيء؟ لـ(( كم لبثت ((

)) عند الوصل؛ فالقراءتان ختتلفان يف  لم يتسن)) باهلاء؛ و((  لم يتسنه )) فيها قراءتان: (( وشرابك لم يتسنه

))؛ يف حال الوصل يف قراءة  لم يتسنه حال الوصل ال يف حال الوقف، يف حال الوقف باهلاء على كل حال ((

  )) . لم يتسن وانظر سبعية حبذف اهلاء ((

)) الواو حرف عطف؛ واملعطوف عليه حمذوف دل عليه السياق؛ تقديره: لتعلم ولنجعلك آية للناس  قوله: ((و 

  قدرة اهللا ولنجعلك آية للناس، لتعلم قدرة اهللا ولنجعلك آية للناس.



و اهللا )) والقائل له ه قال اعلم أن اهللا على كل شيء قدير)) ويف قراءة: ((  فلما تبين له قال أعلم وقوله: ((

أو كالذي مر  يقول اهللا عزوجل يف سياق ما بينه لنا من آياته الدالة على وحدانيته و على كمال قدرته: (( .

)) يعين أو مل تر كالذي مر على قرية أي مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؛ وأنتم  على قرية

هذه القرية ؟ اختلف فيها املفسرون ما هي القرية  ااملار ومية مبهمة أيضا؛ فمن هذا ترون اآلن أن املار مبهم والقر 

ومن هو املار؛ وهذا اخلالف ليس له أصل أي أنه مبين على أمور أخذت من بين إسرائيل الذين أمرنا بأن ال 

املار أو القرية اليت مر ا وإمنا املقصود العربة والعظة يف هذه عني نصدقهم وال نكذم؛ واملقصود هو ليس 

لقصة؛ ألن هذه القصة إذا جهلنا من الذي مر وما القرية هل يفوتنا شيء من االتعاظ ا؟ أبدا؛ وهلذا جند يف ا

آيات كثرية يذكر اهللا عزوجل مثل هذه القصص فيذهب الناس يتساءلون من هذا ما اسم هذا كما اختلفوا يف 

  رنا جهلها وعلمها ليس بأمر الزم.اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وما أشبه ذلك من األشياء اليت ال يض

)) القرية مأخوذة من القري وهو اجلمع وتطلق على الناس اتمعني يف البلد؛  كالذي مر على قرية وقوله: ((

ما املراد  )) أهل هذه القرية قالوا إنا مهلكو ؛ فمثال يف قوله تعاىل: ((وتطلق على البلد نفسها حسب السياق

  ا؟ 

  : قوم لوط الطالب 

  )) ما املراد بالقرية؟ القرية إنا مهلكو أهل هذه  يا إخوان ما أريد من هم؟ ((: الشيخ

  : املساكن الطالب

املساكن يا أخي املساكن؛ ألنه قال أهل؛ لو قلنا القرية هنا مبعىن األهل صار أهل هذه األهل وهذا ال : الشيخ 

  ل هذا البلد واضح؟ )) يعين البلد، أه أهل هذه القرية يستقيم؛ ((

  ما هو بواضح :الطالب

   )) ما املراد بالقرية ؟ أيه البلد يعين البلد وليس املراد أهلها؛ ألنه قال: إن مهلكو أهل هذه القرية ((: الشيخ

  ...قرية مضاف إليه بعد دخول اسم اإلشارة؛ واضح؟ال)) صرح بأهل؛ فأهل مضاف و  أهل هذه القرية ((

املراد ا؟ األهل هم السكان لكن كالمي اآلن على القرية، على القرية من؟ املساكن هذه؛ الدليل القرية هنا ما 

)) فال ميكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية ال ميكن؛ ملاذا؟  أهل هذه القرية أنه أضاف األهل إليها قال: ((

وكم من قرية أهلكناها  يستقيم؛ طيب (()) أهل هذه األهل؟ ما  أهل هذه القرية لفساد املعىن؛ لو قلت: ((

  )) وهي ظالمة

  املراد أهلها :الطالب 



  يش الدليل؟ و :الشيخ

  ))  أهلكناهاقوله: ((  :الطالب 

احيانا )) هذا ال يوصف به البلد؛ فتبني اآلن أن القرية يرد ا  ظالمة )) وقوله: (( أهلكناها (( قوله: :الشيخ 

الناس ويراد ا القوم اتمعون على حسب أيش؟ على حسب السياق؛ طيب قال البلد الذي هي حمل جمتمع 

  )) ؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أوالد يعقوب ألبيهم: ((

  أهل القرية :الطالب 

  كم؟ريديويش   :الشيخ

  :جماز ..واسألالطالب

  )) املراد أيش؟ اسأل القرية ااز اترك ااز هذه ااز غري جماز؛ ((  :الشيخ

  : اهلهاالطالب 

  ويش الدليل :الشيخ

  ))  اسأل (( :الطالب 

القرية بنص اهل ألن السؤال ال ميكن أن يوجه إىل القرية؛ وإذا كانت القرية تطلق على )) اسأل ((  :الشيخ

)) كما مسعتم؛ إذا ال حاجة إىل أن نقول هذا جماز وأصله: واسأل  وهي ظالمةوكم من قرية أهلكناها  (( القرآن

    .أن القرية يراد ا الساكنون أهل القرية؛ ألننا رأينا يف القرآن الكرمي

))  وهي خاوية )) مجلة:(( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاوحينئذ نقول يف قوله تعاىل: ((  

)) السقوف؛ وكيف تكون  العروش (( و ؛مرتاكم بعضها على بعض ،ةقط)) مبعىن سا خاوية قلنا: حال؛ ((

قد يقول القائل: إن املتبادر أن السقوف هي العليا؟ فيقال: سقط السقف أوال مث  القرية خاوية على السقوف؟

أيش؟ أي سقوفها؛ )) أي متهالكة متداعية على  خاوية اجلدران ثانيا؛ وهذا واضح وإال ال؟ واضح؛ (( تسقط

)) مجع عرش وهو السقف؛ وهلذا كان عرش الرمحن جل  العروش فيسقط السقف مث يسقط اجلدار عليه؛ فـ((

))  أهلها وين ؟ ميتون، أهلها ميتون؛ أو أهلها   خاوية على عروشها ؛ طيب ((...جالله سقف املخلوقات

  .أم قد رحلوا عنها  وحيتمل ضمل أم هالكون وأم حتت األنقانها؛ حيتعراحلون 

 آهالتجارة مر عليها مرورا عابرا فر هذا الرجل ملا مر على هذه القرية وكأا ـ واهللا أعلم ـ قرية عريقة يف السكان وا 

  يف هذه احلال


